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 70ינואר 7302
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים לאישור תקציב העירייה לשנת התקציב  7302שנערכה
ביום  70בינואר  7309בחדר הישיבות
משתתפים:
עו"ד עאדל בדיר-ראש העירייה ,כפר קאסם
מר חכמת טהה-חבר המועצה ויו"ר ועדת כספים ,כפר קאסם
מר עבדמונעם עיסא-סגן ראש העירייה ,כפר קאסם
מר כאמל עאמר -המישנה לראש העירייה ,כפר קאסם
מר זיאד דריגאת-חבר מועצה ,כפר קאסם
מר סבע בדיר-חבר המועצה ,כפר קאסם
מר קובי אלון-מנכ"ל העירייה ,כפר קאסם
רו"ח מוחמד סרסור-גזבר העירייה ,כפר קאסם
מר כיפאח עאמר-מבקר העירייה ,כפר קאסם
עו"ד נאגח עאמר-מנהל לשכת ראש העירייה ,כפר קאסם
הישיבה נפתחה בשעה .09:09
עו"ד עאדל בדיר-אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים לאישור התקציב לשנת
.7302השנה התקציב עומד על כ 040-מיליוני  ₪אנו בעליה מתמדת בתקציב מאז
היבחרי לתפקיד ראש העירייה .עם היבחרי התקציב עמד על כ 59-מיליוני  ₪וכיום
התקציב יעמוד על כ 040-מיליוני .₪המגמה משתקפת גם בהכנסות וגם בהוצאות
לטובת התושב .ישנה עליה מתמדת באחוזי הגבייה המרשימים משנה לשנה .עם
כניסתי לתפקיד גבינו  09מיליוני  ₪ובשנה הבאה( )7302נעמוד על כ 04 -מיליוני .₪
התקציב שאני מביא לאישור השנה מבטא את החזון שלי לעיר לשנים הקרובות יותר
השקעה בתושב ובמיוחד בסעיפים של שיפור פני הישוב והשקעה בתשתיות העירוניות.
השנה אנו נמצאים בהליך של מכרז לשדרוג הליך פינוי האשפה בעיר שיתבטא ביותר
ימים בכל נקודה ונקודה בישוב והחלפת הפחים בעיר לפחים יותר גדולים ובמיוחד אנו
שמים דגש על הוספת הפינויים באזורי התעשייה בעיר.
השנה ניתן ביטוי בתקציב להגדלת הסעיפים הנ"ל :ניקיון רחובות ,שמירה באזור
התעשייה נוף הארץ ,הגדלת סעיפים של תחזוקה ושיפוצים בישוב ובאזור התעשייה לב
הארץ ,החלפת נורות בישוב ,הקמת מוקד עירוני ,הרחבת הימים של פינוי הגזם
והמטאטא המכני שמנקה כבישים ,המשך שיקום השדרות בעיר(גינון) וכו'.יש ביטוי
מיוחד בתקציב להפקה מיוחד לרגל ציון  23שנה לטבח כפר קאסם.
מר קובי אלון-אני מבקש לעדכן את חברי הוועדה שהשנה אנו יצרנו חסכון של למעלה
מ 4.9-מיליוני  ₪בסעיפי ההוצאות דבר אשר הביא לנו להגדלת הסעיפים עפ"י מדיניות
ראש העירייה.
מנכ"ל העירייה סקר בפני חברי הוועדה את הסעיפים העיקריים אשר יש בהם תוספת
תקציב בצד ההוצאות בתקציב .7302
רו"ח מוחמד סרסור-אנו רואים שיש גידול משמעותי בארנונה ,השנה עפ"י מדיניות
משרד הפנים אנו מחויבים לבצע סקר נכסים והוא מתוקצב במסגרת התקציב .ישנה
הגדלה בהכנסות בעקבות מכרז שילוט חוצות כ 093-אלף .₪
תקציב ממשרד החינוך-העירייה הגדילה את ההכנסות השנה בכ 0.9-מיליוני ₪
בעקבות העבודה המצוינת של יועץ שעובד עם הרשות המקומית רו"ח רון פישמן.
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בתקציב משרד הרווחה-חל גידול של  933אלף בשנה הבאה .משרד הכלכלה יש תקציב
של כ 403-אלף על מינהלת אזה"ת "לב הארץ" .מענק האיזון יעמוד השנה על  02מיליון
.₪
מר כיפאח עאמר-נותן סקירה לחברי הוועדה על סעיפי השכר בתקציב.
רו"ח מוחמד סרסור-ממשיך לערוך סקירה מקיפה לחברי הוועדה על סעיפי התקציב
לשנת .7302
עו"ד עאדל בדיר-אני מבקש לסכם את הישיבה ולהודות לצוות המקצועי על עבודת
ההכנה של התקציב עפ"י המדיניות והחזון העירוני .אני מבקש להמליץ בפני חברי
הוועדה כדלקמן:
הוועדה לאחר שבחנה את הצעת התקציב לשנת  7302ושמעה את הסברי גזבר העירייה
והצוות המקצועי מברכת את הגזבר על העבודה היפה וממליצה למליאת המועצה
לאשר את התקציב עם התיקונים המינוריים .שכן מדובר בהצעת תקציב שעונה על
מדיניות שלי וחזון העירוני.
הצבעה :מאושר פה אחד.
הישיבה הסתיימה בשעה .05:09
רשם:קובי אלון

